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umowa na przyjmowanie, utrrymanie i opiekg nad bezdomnymi psami
z terenu Miasta Siemiatycze

zawartaw dniu L\.P.$. WmiejscowoSci Kloczew pomigdzy:
Miastem Siemiatycze z siedzib q przy ul. Palacow ei ), n-SO0 Siemiatycze, posluguj4cym sig
Nu m e rem Id entyfi kacj i po d atkowej : 5 4 4l s37 lg2, i ep r ezentow a nym p rzezi
Burmistrza Miasta Siemiatycze - piotra Siniakowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze - Elzbiety Boguszewskiej,
a

Pawlem Niecieckim prowadzacym_ dzialalnoSd gospod arczq pod nazwq Gabinetweterynaryjnv Pawel Nieciecki NIP: 712-264-7s-I6 REGON oooffitoo wykonujqcym
dzialalnosd w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwie rzqt, z siedzib4 przy
ul. Lesna 20c, 08-550 Kloczew - zwanym w dalszej tresci umowy,,wykonawc4,,

p.r.o-iolumowy
1. Zamawiaiqcy zleca, a wykonawca przyjmuje do rlarizacji uslugg polegaiqcq na :l) wylapywaniu z terenu Miasta Siemiatycze bezdomnych is6w,

?) transporcie zabranych ps6w i kot6w i umieszczenie ich w schronisku dla zwierz[t,3) prowadzeniu ewidencji umoZliwiajqcej identyfikacjg przejgtych bezdomnyc h zwierzqt,4) opiece nad bezdomnymi psami i kotami * sct,onis[i dla-zwierzqt,5) zapewnienie bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i ,iut.go dostgpu do wodyoraz 
-zapewnienie pomieszczenia umoZliwiaj4c.go odpowiidni ruch zwiJrzgcia,'chroni4cegl

p-r.zed zimnem, upalem i opadami atmosferyci"ryiz doitgpem do Swiatla dziennego.6) zapewnienie biez4cej opieki weterynaryjnej polegaj4cej na leczeniu zwieruqt chorych,
rokuj4cych wyzdrowienie, szczepienie przeci*[o *s.i.klf,nie i innym chorobom zaka1nym,7) usypianie Slepych miot6vv zwieizqtzgodnie z usta, ,q o ochronie zwierzpt,
l) poddanie utylizacji zwlok zwierzqtw przypadku ich smierci, I

9) prowadzenie kampanii adopcji w celuznaiezienia nowych dom6w dla bezdomnych ps6wi kot6w, przekazyw,aniu zwierzqt- do adopcji pod warunkiem zapewnienia im nale2ytych
warunk6w bytowych,
l0) zapewnienie doZywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierz4t, zwierzgtomkt6re nieznalazly nowe go wlaSci ciel a.

2' Schronisko ,,Zwierzaki do wzigcia" w kt6rym bgdq objgte opiek4 odlowione bezdomne
psy z terenu Miasta Siemiatycze znajduje sig w miejscowoscico /d l0 gm Kloczew.3' wykonawca zobowi4zuje sig ao wy[onania uslugi, t morei mowa * urt. I w czasie do24 godzin od otrzymania zgloszeni_a od, Zamawiij4cego. Zgloszenie bgdzie dokonywane
telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcg nu....4' Wykonawca bgdzie wykonywal prr.d.iot niniejszej umowy zgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami, tj.
a) ustaw4 zdnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt(tj.Dz.tJ.22020r. poz. 63g).b) ustaw4 z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz4t or* o-*nulczaniu chor6b

zakufuny ch zwierzqt (t j. Dz. rJ . z 20rg r. poz. r 9 67 z p6in.zm.).c) rozporz4dzeniem Ministra Rolnictwa i itozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. wsprawie szczeg6lowYch wymagaf weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dlazwierz4t (Dz. U. 22004 r., Nr l5g, poz. GSlli"
d) ustawq z dnia l3 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (Dz.

U.2019 r. poz.2010 ze zm.).
5' Wykonawca z-obowiqzuje sig realizowae uslugi, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2,osobiscie znaleirytE.starannoSci 4i przy uzyciu Siodk6w oraz material6w wlasnych.6' wykonawcazobowiqzuje sig udziilae-zwnawiaj4cemu wszelkich z4danych informacji natemat realizacji przedmiotu umowy w terminii do 3 dni od dnia igloizenia i4dania, atakze umozliwi przeprowadzanie kontroli, a ponadto wglqd do prowadzonej

dokumentacji zwiqzanej z realizacj4 umowy.



7. Zwierzgta przejgte przez Wykonawca do schroniska na podstawie niniejszej umowy i nie

odebrane przezbylych wlaScicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku,

mogq byd wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie z regulaminem schroniska.

s2
Termin wykonania umowy

Umowa zostaje zawartana czas okreSlony od dnia jej zawarcia do 31.03.2021 roku.

s3
Obowi4zki Zamaw iaiecego i Wykonawcy

l. Zartawiaj4cy zobowi4zuje sig do telefonicznego zg\aszania Wykonawcy koniecznoSci

umieszczeniazwietzqt w schronisku bezdomnych ps6w '

2.' Zamawiajqcy moze kontrolowa6 spos6b realizacji przedmiotu umowy, kt6ra moze

obejmowa6 w szczeg6lnoSci kontrolg pomieszczeh, w kt6rych utrzymywane bqd4 psy odlowione

z terenu Miasta Siemiatycze, kontrolg prowadzenia wykazu ps6w i sposobu wykonywania uslug,

zgodnie z umow4. Z kontroli sporz4dzony zostanie protok6l, a w przypadku stwierdzenia

nieprawidlowoSci, :vqrznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich usunigcie.

3, Wykonawcazobow\qzuje sig do:

l) odlawiania w spos6b humanitarny, zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunkow

wylapywania bezdomnych zwierz4t (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), bezdomnych ps6w z

teren-u Miasta Siemiatycze (po zgloszeniu zapotrzebowania przez pracownika Urzqdu Miasta w

Siemiatyczach w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od telefonicznego lub przeslanego drog4

elektroniczn4 zgloszenia), transport odlowionych zwierz4t do schroniska dla zwierzqt i objqcie

ich calodobow4 opiekq w schronisku dla zwierz4t
2) zapewnienia bizdomnym psom z terenu Miasta Siemiatycze calodobowej opieki, wla6ciwego

utrzymania, traktowania i od2ywiania, w schronisku dla zwierz4t zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. 22020 r. poz.638)., w tym:

a) zapewnienia z:vtierzgtom pomieszczefi lub boks6w z utwardzon4 nawierzchni4 oraz

legowiskiem o odpowiedniej powierzchni (zgodnej z aktualnie obowi4zujqcymi

priepisami) przypadaj4cej na okre6lonq liczbg zwierzqt tak aby mogly sig swobodnie

loruizad i realizowa6 swoje wlaSciwe zachowania, chroni4cych je przed zimnem,

upalami i opadami atmosferycznymi, z dostgpem Swiatla dziennego, odpowiedniej karmy

i stalego dostgpu do wody zdatnej do picia,

b) diagnotowania ka2dorazowe przezlekuza weterynarii odlowionego zwierzqcia, po jego

przybyciu do schroniska,

c) *ykony**ia obowi4zkowych szczepiefi przeciwko wSciekliznie i obowi4zkowych

szcrepieri przeciwko chorobom zakahnym zwierz4t przebywaj4cych w schronisku oraz

dodatkowo profilaktyka przeciwwirusowa w przypadku szczeni4t,

d) leczenia przyjgtych chorych zwierz4t, rokuj4cych nadziejg na wyzdrowienie,

e) zwalczaniapasozyt6w zewnqtrznych i wewnqtrznych,

0 obowi4zkowej separacji zwierz4t chorych od zdrowych,

g) obowi4zkowej separacji samic z oseskami od pozostalychzwierzqt;

3) zagwarantowania statej opieki weterynaryjnej nad zwierzgtami w schronisku w zakresie

kontroli stanu zdrowia i leczenia;

4) prowadzenia wykazu zwierz4t przyjgtych do schroniska z terenu Miasta Siemiatycze

zawieraj4cego dane o kt6rych mowa w $ 6 Rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia23 czerwca2004 r. w sprawie szczeg6lowych wymagari weterynaryjnych dla prowadzenia

schronisk dlazwierz4t(Dz. U. 22004 r. Nr 158, poz. 1657),w szczeg6lnoSci takie jak:

a) ple6,
b) wiek zwierzgcia,
c) dataprzyigcia do schroniska,
d) przeprowadzone szczepienia i zabiegi weterynaryjne,
e) imig i nazwisko oraz adres osoby adoptujqcej zwierzg,

0 datg Smierci zwierzEcia;



5) prowadzenia ewidencji i znakowanie ps6w przyjgtych do schroniska tj. odlowionych z terenu
Miasta Siemiatycze oraz przebywaj4cych obecnie w schronisku dla zwieriqt poprzez\
wszczepienie mikroczipa z numerem i przechowywanie tego numeru w bazie danych;
6) zalohenia karty ewidencyjnej dla nowo przyjgtych pi6w zawieraj4cej dane umozliwiaj4ce
bezblgdnq identyfikacj g zwierzgcia (numer mikroczipa, nu*e, tatuazi - 3lzeti zwierug poriudu,
ple6, wiek, kondycja, rasa, zdjgcie, opis, informacja o czasie i miejscu oilowienia), adnttacje o
kazdym zaleceniu lekarza weterynarii dotycz4cym danego zwierzgciaoraz informacje o ,o*y*
wlascicielu zwierugcia (w przypadku ps6w oddanych do adopcji);
7) przedkladania raportu na koniec roku rozliczeniowego stanu zwie rzEt z terenu Miasta
Siemiatycze, z uwzglgdnieniem nastgpuj qcych informacj i :

a) aktualny stan zwierz4t w schronisku,
b) iloS6 odlowionych zwierzqt z terenu Miasta Siemiatycz e wraz z podaniem daty oraz

miejsca ich odlowienia,
c) iloS6 zwierz4t oddanych do adopcji wraz zpodaniem numeru ich mikroczipa,
d) iloSi zwierzqtpoddanych eutanazji wrazzpodaniem numenr ich mikrocziia,
e) ilosi padlych zwierzqt wraz z podaniem numeru ich mikroczipa,f) iloSi zwierz4t odebranychprzezwlaSciciela wrazzpodaniem numeru ich mikroczipa;

8) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w schronisku, ps6w z terenu Miasta Siemiatycze, z
wyj4tkiem ps6w, u.kt6rych istniej4 przeciwwskazaniado wykonywania tych zbieg6w z uwagi na
stan zdrowia lub wiek;
9) poszukiwania nowych wla5cicieli dla bezdomnych ps6w z terenu Miasta Siemiatycze
przebywaj4cych w schronisku Wykonawcy, a w przypadku ich znalezienia, zawieranie um6w
adopcyjnych. Wykonawca zobowiilzany jest do promocji adopcji m. in. poprzez prowadzenie
slrony internetowej, na kt6rej bgdzie umieszczai zdjEcia(minimum jedno zdjicie kaidego psa) i
dane dotyczqce wszystkich ps6w z terenu Miasta Siemiatycz. - .o najmniej: wiek, pl"e, aata
przyjgcia do schroniska, informacja o sterylizacji /kastracji;
l0) usypiania Slepych miot6w.
I l) Inne obowipki \Vykonarvcy:

a) utrzymywanie stalej gotowoSci do wylapywania bezdomnych zwierz4t, we wszystkie dni
tygodnia, w tym takZe Swigta i dni ustawowo wolne od pracy;

b) osoba wylapuj4ca bezdomne zwierzgta zobowipzarru 
.i..t 

do poinformowania
wskazanego w $ 12 ust. 2 pracownika Urzgdu Miasta Siemiatycze o planowanym
terminie przyby cia w celu wylapania zwierzEcia.

c) ptzekazania ps6w padlych, b4dz uSpionych do zakladu posiadaj4cego odpowiednie
zezwolenia.

$4
Cesja wierrytelnoSci

Wykonawca nie moze zbywa(, na rzecz os6b tizecich wierzytelnoSci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zarnawiajqcegopod rygoi.1n niewaznodci.

$s
Przedstawiciele stron1" Ze strony Zamawiajqcego upowaznionym przedstawicielem do kontakt ow zwiqzanych z

realizacjq przedmiotu niniejszej umowy i do-rozliczania przedmiotu umowy jest: Malgirriti
Suchota. inspektor ds. ochrony Srodowiska i przyrody w lJrzgdzie Miasta'SiemiatyczI, tel.
85 65 65826, email : rnalqorzala. suchola(ar)sierniatycie.eu
2' Ze strony Wykonawcy upowazniony* prr.dstawicielem w sprawach zwiqzanych z
rcalizacjqprzedmiotu niniejszej umowy jest: Aleksandra Niecieck atel.6O54e5S66.3' Zmiana wskazanych w pkt. l-2 przedstawicieli moze nast4pi6 po pisemnym
zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej ,.o*y.



1.

a)

$6
Wynagrodzenie za przedmiot umowY

Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy :

kwotg 5400,00 zl netto (slownie: pig6 tysigcy czterysta zlotych + obowi4zuj4cy podatek

VAI) zaliczki za trzy odebrane przyjgte zwrerzEta do schroniska. W tym profilaktykg,

oznakowanie, sterylizacjg, umieszczenie i utrzymanie go w schronisku, przekazanie do

adopcji.
kwotg 1800,00 zl netto (slownie:jeden tysi4c osiemset zlotych + obowi4zujqcy podatek

VAT) za czwartego i kolejnego bezpariskiego ps&, profilaktykg, oznakowanie,

sterylizacjg, umieszczenie go w schronisku, przekazanie do adopcji.

kwotg 300,00 zl netto (slownie: trzysta zlotych + obowi4zuj4cy podatek VAI) - za

odlowienie zwier zgcia z :u|y ciem specj al i styczne go sprzgtu.

d) kwotg 200,00 zl netto (dwieScie zlotych + obowi4zuj4cy podatek VAT) - uSpienie

Slepego miotu.
e) kwotg l,0O zl netto (eden zloty + obowi4zuj4cy podatek VAI) za kuZdy przejechany

kilometr.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn

jednostkowych cenzaposzczeg6lneuslugi,okreSlonychwust. l punktb,cid ieniniejszej
umowy i faktycznie wykonanych uslug.

$7
Rozliczenie i PlatnoSci

1. Zaplatawynagrodzenia Wykonawcy nast4pi w okresach miesigcznych, tj. po zakofczeniu

ka2dego miesi4ca, na podstawie faktycznie wykonanych uslug w oparciu o zestawienie

wykonanych uslug w danym miesi4cu.
2. ZapLata wynagrodzenia wykonawcy nast4pi na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcg i dorgczonej Zamawiaj 4cemu.
3. Zaplata zaliczki nast4pi do 31 dni od podpisania umowy na podstawie wystawionej przez

Wykonawcg faktury.
4. NaleznoSci wynikaj4ce z dorEczonych przez Wykonawcg faktur bgd4 platne przelewem

na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury waz z

zestawieniem wykonanych uslug w danym miesiqcu'

5. Za datg zaplaty uwaZa sig dzieri umania rachunku Wykonawcy.

6. Zamawiaj4cy oSwiadcza, i2 jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAI oraz

posiada nr indentyfikacyjny NIP: 5441537192

s8
Odszkodowania i kary umowne

1. Wykonawca zap\aci Zamawiajqcemu karg umown4 w wysokoSci 100 zl za ku2d4

rozpoczgtqdobg braku reakcji nazgloszenie w terminie, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 3'

2. Zanawiaj4cy moze obci4zy6 WykonawcA karq umown4 w wysokoSci 1000,00 zl, za

udokumentowane naruszenie istotnych warunk6w realizacji umowy, powiadamiaj4c o tym fakcie

Wykonawcg na pi6mie.

3. Zamawiij1cy moze nilozyl karg umown4 na Wykonawcg w przypadku uniemo2liwienia

Zamaw\aj4""-.rdotonanie kontroli Wykonawcy w wysokoSci 200 zl brutto na kazde zdarzenie

4. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego

powy2ej wysokoSci kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.^5. 
W zakresie nieuregulowanym w ust.1-4 strony ponoszq odpowiedzialnoSi z tytulu

niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy na zasadach og6lnych.

6. Wykonawca vtyraaq zgodg na potr4cenie naleznych Zarnawiaj4cemu kar umownych z

przysluguj qcego mu wynagrodzenia

b)



l.

s10
Informacje o sposobie komunikowania sig stron1. Wszelkie zawiadomienia, o6wiadczenia i inna korespondenlja, przeki1zywane w zwi4zku

z niniejszq umow4 migdzy stronami, sporz4dzane bgd4 w fbrmie pLemnej i piapisyw*" prr",
strong zawiadarniajqcl pod rygorem niewaznoSci. Zawiadomienia, tswiadizenia i inna
korespondencja mog4 by6 dorgczane osobiScie, przesylane kurierem lub iistem poleconym.2. Zawiadomienia, o6wiadczenia i inna korespondencja wysylane bgd4 na adreiy podane
przez strony. Kuhda ze stron jest zobowi1zana do informowania drugiej strony o zmianil miejsca
zamieszkania lub siedziby. Jeheli strona nie powiadomila o ,rol*i. mielsca zamieszkania,
siedziby, zawiadomienia, oSwiadczenia i inna ktrespondencja wysylane na adres zamieszkania,
siedziby podane przez strony, uznaje sig za dorgczone.

$11
Zmiana umowy

zmianaumowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.

J.

$e
Odst4pienie od umowy

zamawiaiqcy moze odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach uprawniai4cych do odst4pienia od umowy:
a) w przypadku przerwaniarealizacji umowy na okres dluzszy niz 5 dnl;
b) w przypadku, gdy nast4pi utrata, cofnigcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierz4t albo wydania przez Powiatowe go Lekarza
Weterynarii decyzj i uniemozliwiaj 4cej dalsze prowadzenie dzialalnoSci;

c) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotycz4cej sposobu
realizacji przedmiotu umowy;

d) w przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje uslug zgodnie z umow4 lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowi1zanie umtwne; 

-
W takim przypadku Wykonawcamoze Zqdat wylqcznie wynagrodzenia nale2nego

z tytulu wykonania czgsci umowy.
wykonawca moze odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o okolicznosciach uprawniaj4cych do odst4pienia od umowy:
a) w przypadku gdy zamawiai4cy nie wywiqzuje sig z warunk6w umowy
b) w przypadku gdy zamawiaiqcy nie reguluje terminowo naleznosci

Odstqpienie od umowy w przypadkach okreSlonych w ust. 1 i 3 powinno nast4piiw formie pisemnej z podaniem uzasadnienia prry"ry, odst4pienia pod rygorem
niewaznoSci.

4.

$12
Przepisy szczeg6lne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4
cywilnego oraz wskazane w umowie przepisy szczegolne.
2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy
powszechny wladciwy dl a siedzib y Zarnawiajqce go.

zastosowanie przepisy Kodeksu

rozstrzygane bgd4 przez s4d

Ktauzuta tl3.-u.rinu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlameniu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w iwiai1u z przetwuzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych or* u"hyl.nia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych):
l) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. pala-
cowa2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Miescie Siemiatycz e-IJrzqdMiasta,



e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 65658l3,tJrzqdMiasta Siemiatycze, ul. Palacowa2;
3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie

art.6 ust 1 lit. b og6lnego rozporzqdzenia;
4) odbiorcami Paristwa danych bgd4 wyl4cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oso-

bowych na podstawie przepis6w prawa;

5) dane osobowe nie bgdq przekazyw,ane do paristwa trzeciego/organizacii migdzynarodowej;

6) Panstwa dane osobowe b9d4 przechowywane przez okres zgodny zprzepisami prawa (Rozpo-

rz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzial.aria

archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 74,po2.67));
7) posiadaj4 Paristwo prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

8) majq Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy

tznaj4, iZ przetwarzanie danych osobowych Paristwa dotycz4cych narusza przepisy og6lnego

rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przezParlstwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej umowy;
10) Panstwa dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zattomatyzowany

$14
Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy i
j edna dla Zamawiaj 4ce go.
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